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DEFESA DA SOCIEDADE



Conhecer uma categoria profissional, 
seu modus operandis, é uma forma 

de viabilizar o conhecimento de 
mecanismos que favoreçam seu 

crescimento e, consequentemente, 
fomentar ações capazes de promover 

uma maior satisfação daquele que 
usufrui do serviço profissional 

oferecido



O modelo produtivo atual exige das organizações o 
emprego de mecanismos que viabilizem a seleção, 
captura, avaliação, análise, síntese, reestruturação, 

formatação, reformatação e assimilação de 
informações relacionadas às condições de seus 
ambientes externo e interno, de modo a gerar 

conhecimento para oportunizar a gênese de bens e 
serviços que propiciem uma atuação competitiva no 
contexto onde elas se insere, convergindo para sua 

sobrevivência e o crescimento.



CENSO DO PROFISSIONAL BRASILEIRO

É oportuno saber quem é o profissional bibliotecário brasileiro, qual 
sua formação, o que ele faz, como atua, quais são as necessidades 
para melhor se inserir no mundo do trabalho, de modo a atender 
as exigências destacadas;

Contribuir para analisar os cenários da profissão, apontar tendências 
e colaborar para uma ampla discussão acerca das políticas 
públicas que estão diretamente ligadas ao saber-fazer e o saber-ser 
do bibliotecário;

Corroborar para viabilização de outras reflexões necessárias para o 
desenvolvimento da área.



OBJETIVOS:

Geral
- Identificar quem é o profissional bibliotecário brasileiro.

Específicos
-Prover dados estatísticos que orientem os governos federal, 
estaduais e municipais no desenvolvimento de políticas que 
impactem na ação do profissional bibliotecário
- Gerar um banco de dados nacional sobre o bibliotecário 
brasileiro;
- Delinear o perfil de atuação do bibliotecário no contexto 
nacional;
- Descrever a formação do profissional bibliotecário;
- Identificar as demandas por educação continuada.



PRESSUPOSTOS
Perfil predominante do Bibliotecário Brasileiro 

• Baixa autoestima
• Deficiências na formação profissional
• Dificuldades para captação de recursos
• Desinteresse pela educação continuada
• Pouca participação no movimento associativo



SOLUÇÕES
CAPACITAÇÃO:

Competências pessoais
Elaboração de projetos
Ferramentas em tecnologias de informação e comunicação

PARTICIPAÇÃO NO MOVIMENTO ASSOCIATIVO



Agradecimentos!

Contatos: www.cfb.org.br

cfb@cfb.org.br

http://www.cfb.org.br/
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